
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ                     
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
από ην πξαθηηθό ηεο  01/20-01-2017 ηαθηηθήο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ 
 
 
 
ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 11/ 2017                    Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ: «Πεξί πξνγξακκαηηζκνύ  
                                                                              πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηνλ  
                                                                              Γήκν Μπθόλνπ βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 25/16- 
                                                                              12-2016 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ.» 
                                                                               
 
 

ηε Μύθovo θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηεv  20ε  ηνπ κελόο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 
έηνπο 2017, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 18:00΄ κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβoύιηo, κεηά ηελ από 16/01/2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ απηνύ, θ. Λάκπξνπ Παλαγησηαθόπνπινπ, ε νπνία επηδόζεθε ζε θάζε έλα 
Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ έλαξμε, επί 
ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ, ήηαλ παξόληα ηα δεθαπέληε (15) κέιε, σο θάησζη:  
 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ:         
 
Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ θ.Κσλζηαληίλνο  Π.Κνπθάο 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ.Λάκπξνο Παλαγησηαθόπνπινο 
 
Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: 
 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
 

1. ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 
2. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ 
3. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ 
4. ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ      
5. ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ 
6. ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ 
7. ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
8. ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
 

9. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
10. ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ  
11. ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ 
12. ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 
13. ΑΗΓΗΝΖΣΖ ΖΛΗΑ  

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΚΔΠΟΜ» 
14. ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ  
15. ΝΑΕΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  
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ΑΠΟΝΣΔ: 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
1. ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ (δηθαηνινγεκέλα απώλ) 
2. ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
3. ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  
4. ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΖ (πξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 6νπ ζέκαηνο) 
5. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  
6. ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ (δηθαηνινγεκέλα απνύζα) 
7. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ (δηθαηνινγεκέλα απώλ) 
8. ΚΟΤΔΡΗΝΖ ΛΟΤΚΗΑΝΟ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
9. ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
10. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ (δηθαηνινγεκέλα απώλ) 
11. ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 

 
 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

12. ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
 
 
 
 
Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Μπθόλνπ, θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Κνπθά, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μπθνλίσλ θνπ Γ. Λαδαξίδε θαη ηεο Πξνέδξνπ ηεο ΚΓΔΠΠΑΜ θ. Α. 
Κνπθνύ, ελώ δελ πξνζήιζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Άλσ Μεξάο, αλ θαη 
θιήζεθε λόκηκα.  

 
ηελ ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε επίζεο ε θ. Νηθεθνξίδνπ Βαζηιηθή δεκνηηθή 

ππάιιεινο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
  

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 11ν ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηα εμήο: 
 
 
 
α) ηην ςπ’ απιθ. 25/16-12-2016 εγκύκλιο ηος ΤΠ.Δ. κε αξηζ. πξση. 40703/16-12-2016 κε 
ζέκα: «Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ 
ΟΣΑ θαη ΝΠΗΓ απηώλ θαη ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ θιάδνπ ΓΔ Σειεθσλεηώλ ζηνπο ΟΣΑ» 
 
 
 
β) ηην με απιθ. ππυη. 398/20-01-2017 ειζήγηζη ηηρ Γιοικηηικήρ Τπηπεζίαρ- Γπαθείο 
Πποζυπικού ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη: 
 

                                                          

«ΔΗΖΓΖΖ» 

ΘΔΜΑ: «Ππογπαμμαηιζμόρ πποζλήτευν ηακηικού πποζυπικού ανηαποδοηικών 
ςπηπεζιών ΟΣΑ και ΝΠΗΓ αςηών και ηακηικού πποζυπικού ηος κλάδος ΓΔ 
Σηλεθυνηηών ζηοςρ ΟΣΑ.»  
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ΥΔΣ: Ζ ππ΄αξηζκ.25/16.12.2016 εγθύθιηνο ηνπ ππνπξγείνπ εζσηεξηθώλ (ΑΓΑ: 

62ΑΛ465ΦΦ21), αλαθνξηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ. 

           

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 7 ηνπ λ.4368/2016 εμαηξέζεθε από ηελ πιήξε 

αλαζηνιή πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαηεγνξηώλ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ 

και Τποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ πνπ εθαξκόδεηαη ζηνπο ΟΣΑ θαη ηα ΝΠΗΓ απηώλ κέρξη 

31.12.2016, ην κόληκν θαη ΗΓΑΥ πξνζσπηθό ησλ θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ πνπ απαζρνιείηαη ζε 

ππεξεζίεο ανηαποδοηικού ραξαθηήξα. Πξόθεηηαη γηα ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ν ΟΣΑ ή ην 

ΝΠΗΓ ηεο Απηνδηνίθεζεο (δήκνο, ΝΠΓΓ, ΦΟΓΑ, ΓΔΤΑ θ.ιπ.) εηζπξάηηεη αληαπνδνηηθά ηέιε 

από ηνπο σθεινύκελνπο θαηνίθνπο θαη αθνξνύλ ηδίσο ηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηόηεηαο, ηνπ 

ειεθηξνθσηηζκνύ, ηεο ύδξεπζεο/άξδεπζεο, ηεο απνρέηεπζεο, ησλ δεκνηηθώλ θνηκεηεξίσλ. 

     Δπίζεο, ε πξόζιεςε ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ΓΔ θαη ΤΔ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα 

εμαηξέζεθε θαη από ηελ απόθαζε θαηαλνκήο πνπ εθδίδεηαη από ηνλ Τπνπξγό Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξόηεζεο. Αληίζεηα, εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 11 

ηνπ λ.3833/2010 όπσο ηζρύεη, ην πξνζσπηθό ησλ θαηεγνξηώλ/εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ ΠΔ 

θαη ΣΔ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα. εκεησηένλ όηη, έπεηηα θαη από 

ηελ ηζρύ ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.4389/2016, γηα ην έηνο 2016 ν ιόγνο 

πξνζιήςεσλ/απνρσξήζεσλ ήηαλ έλα  πξνο πέληε (κία πξόζιεςε αλά πέληε απνρσξήζεηο, 

ζην ζύλνιν ησλ θνξέσλ), ελώ γηα ην 2017 ν ιόγνο  είλαη έλα πξνο ηέζζεξα θαη γηα ην 2018 

έλα πξνο ηξία. ρεηηθή κε ην ζέκα είλαη ε Α.Π. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.2.9/47/νηθ.18235/5-7-2016 

εγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο. Δπηπξνζζέησο, 

εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ παξ.20α ηνπ λ.4057/2012, 

ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο γηα ηελ θίλεζε δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο ηαθηηθνύ (κόληκνπ θαη ΗΓΑΥ) 

πξνζσπηθνύ όλυν ησλ θαηεγνξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ απαηηείηαη ε πξνεγνύκελε 

έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 όπσο ηζρύεη. 

 

ην πιαίζην απηό, πξνθεηκέλνπ λα ζηειερσζνύλ κε ηαθηηθό πξνζσπηθό λεπξαιγηθέο 

ππεξεζίεο ηεο Απηνδηνίθεζεο κε άκεζν αληίθηππν ζηε δεκόζηα πγεία, θαινύληαη νη ΟΣΑ θαη 

ηα ΝΠΗΓ απηώλ λα ππνβάινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ 

αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα.  

    

 

αο ελεκεξώλνπκε όηη νη αηηνύκελεο πξνο έθδνζε πξνθήξπμεο ζέζεηο πξνβιέπνληαη αζξνηζηηθά από 
ηνλ Ο.Δ.Τ ηνπ Γήκνπ καο ( αξ. 296/Β΄/1999 & 1945/ Β΄/2003 & 1532/ Β΄ /2008 & 2403/ 
Β΄/2009&512/Β΄/2012&1950/Β’/2012 ) θαη από παξαηηήζεηο ππαιιήισλ, θαη άξα πξνθύπηνπλ νη θελέο 
ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ησλ ζέζεσλ ζε επίπεδν θιάδνπ/ εηδηθόηεηαο θαη εθπαηδεπηηθήο 
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βαζκίδαο. 

 
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΚΛΑΓΟ/ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ 
ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΔΝΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

ΓΔ  ΓΔ24 
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

2 1 

ΓΔ ΓΔ28 ΥΔΗΡΗΣΧΝ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΔΡΓΟΤ 

1 1 

ΓΔ ΓΔ30 ΣΔΥΝΗΣΧΝ 
ΓΔΝΗΚΑ 

1 1 

ΓΔ ΓΔ29 ΟΓΖΓΧΝ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

8 2 

ΓΔ ΓΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

1 1 

ΤΔ ΤΔ16 ΦΤΛΑΚΧΝ 1 1 

ΤΔ ΤΔ ΓΔΝΗΚΧΝ 
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 

1 1 

ΤΔ ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

16 3 

ΤΔ ΤΔ 16 ΔΡΓΑΣΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
(Η.Γ.Α.Υ) 

1 1 

ΓΔ ΓΔ3 ΣΖΛΔΦΧΝΖΣΧΝ 
(ΑΜΔΑ) 

1 1 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Ζ ζεκαληηθή έιιεηςε κόληκνπ πξνζσπηθνύ ζηηο θαηεγνξίεο ηερληθώλ (νδεγνί, 

ρεηξηζηέο ) θαζώο θαη εξγαηώλ , πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή εμππεξέηεζε ησλ 
πνιηηώλ θαη κε δεδνκέλε ηελ ππνζηειέρσζε  , ην πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ δελ είλαη ζε ζέζε 
λα αληαπνθξηζεί ζηνλ επξύ όγθν ησλ  απμεκέλσλ  απαηηήζεσλ θαη απαηηείηαη ε πξόζιεςε  
πξνζσπηθνύ γηα ηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο. 

Ζ αλσηέξα δηαδηθαζία εγθξίλεηαη κε απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θαηόπηλ 
εηζεγήζεσο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ. 
 
Για ηοςρ ανυηέπυ λόγοςρ θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ νη αλάγθεο  ηνπ Γήκνπ: 

ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ ππορ ηο Γημοηικό ςμβούλιο,  

Σελ έγθξηζε πξόζιεςεο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ ΟΣΑ θαη ηαθηηθνύ 
πξνζσπηθνύ ηνπ θιάδνπ ΓΔ Σειεθσλεηώλ, 
  
                                                                                                                                                                                  
σο θάησζη κε ηελ αθόινπζε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο : 
 

Α/Α  ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ  
ΑΣΟΜΧΝ  

 1 ΓΔ24 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 1 

 2 ΓΔ28 ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ 1. 1 
 

 3 ΓΔ30 ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΓΔΝΗΚΑ   1 
 

 4 ΓΔ29 ΟΓΖΓΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 2. 2 
 

 5  ΓΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 1 
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 6 ΤΔ16 ΦΤΛΑΚΧΝ 3. 1 
 

 7 ΤΔ ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 1 

 8 ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 4. 3 
 

 9 ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (Η.Γ.Α.Υ) 1 

 
 
Δπίζεο κηα ζέζε ΓΔ3 ΣΖΛΔΦΧΝΖΣΧΝ (ΑΜΔΑ) ρσξίο ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο :  
 

ΓΔ3 ΣΖΛΔΦΧΝΖΣΧΝ (ΑΜΔΑ) (Θέζε 01) 

 
 
ύκθσλα κε  βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ζα πξνβιεθζνύλ ζρεηηθέο 
πηζηώζεηο  ζηνλ  πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ , ( κεηά από αλακόξθσζε γηα ην 
2017) θαζώο επίζεο θαη ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ επνκέλσλ εηώλ.                                                                                 
 
 

                                                                                               
                                                                                 Γηα ην Γξαθείνπ πξνζσπηθνύ 

                             
                                                                                Δ. Καληεξάθεο   

                                                                                  Σ.Δ Γηνηθεηηθνύ-Λνγηζηηθνύ                                                    
 
 

 
γ) ηην με απιθ. ππυη. 299/17-01-2017  Βεβαίυζη ηηρ Γ/νζηρ Γιοικηηικών Τπηπεζιών 
ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ όηη νη αηηνύκελεο ζηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, πξνο έθδνζε πξνθήξπμεο, 
ζέζεηο πξνβιέπνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ θαη ε νπνία έρεη σο θάησζη: 
 

                                                          «ΒΔΒΑΗΧΖ» 

Σεο ελεκεξώλνπκε όηη νη αηηνύκελεο ηεο έθδνζε πξνθήξπμεο ζέζεηο πξνβιέπνληαη αζξνηζηηθά 
από ηνλ Ο.Δ.Τ ηνπ Γήκνπ ηεο ( αξ. 296/Β΄/1999 & 1945/ Β΄/2003 & 1532/ Β΄ /2008 & 2403/ 
Β΄/2009&512/Β΄/2012&1950/Β’/2012 ) θαη από παξαηηήζεηο ππαιιήισλ, θαη άξα πξνθύπηνπλ νη θελέο 
ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ησλ ζέζεσλ ζε επίπεδν θιάδνπ/ εηδηθόηεηαο θαη εθπαηδεπηηθήο 
βαζκίδαο. 

 
 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΦΟΡΔΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΚΛΑΓΟ/ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ 
ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΔΝΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

ΓΖΜΟ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΓΔ  ΓΔ24 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 2 1 

ΓΖΜΟ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΓΔ ΓΔ28 ΥΔΗΡΗΣΧΝ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ 

1 1 

ΓΖΜΟ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΓΔ ΓΔ30 ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΓΔΝΗΚΑ 1 1 

ΓΖΜΟ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΓΔ ΓΔ29 ΟΓΖΓΧΝ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

8 2 

ΓΖΜΟ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΓΔ ΓΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

1 1 

ΓΖΜΟ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΤΔ ΤΔ16 ΦΤΛΑΚΧΝ 1 1 

ΓΖΜΟ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΤΔ ΤΔ ΓΔΝΗΚΧΝ 
ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 

1 1 
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ΓΖΜΟ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΤΔ ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

16 3 

ΓΖΜΟ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΤΔ ΤΔ 16 ΔΡΓΑΣΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (Η.Γ.Α.Υ) 

1 1 

ΓΖΜΟ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΓΔ ΓΔ3 ΣΖΛΔΦΧΝΖΣΧΝ 
(ΑΜΔΑ) 

1 1 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

                                                                                               
                                                                                 Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΣΖ Γ/ΝΖ 

                                                                                ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
                                                                               ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
 

                                                                                ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΗΧΑΚΔΗΜ 

 
 
 
 
 
δ) ηα κάηυθι πποζόνηα όπυρ πποβλέπονηαι από ηην κείμενη νομοθεζία θαηά 
θαηεγνξία θαη θιάδν ησλ αηηνύκελσλ ζηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ζέζεσλ: 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ : ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ( ανά ειδικόηηηα )  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

     ΔΕ 

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ, 
(Αποππιμμαηοθόπος) 

(με κάπηα τηθιακού 
       Σασογπάθος)  

   Θέζειρ δςο (2) 

 

 
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΗΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) 
Σερληθνύ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή (β) Δθπαηδεπηή 
Τπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ ή  
Πηπρίν Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ΣΔΔ εηδηθόηεηαο Μεραλώλ 
θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ 
Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Απηνθηλήησλ ή  
Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο Μεραλώλ Απηνθηλήηνπ ή  ρνιήο 
Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθόηεηαο 
Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή  ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο, 
δειαδή: 
- Ζιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή  
- Ζιεθηξνκεραληθώλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ 
Απηνθηλήηνπ ΣΔΔ ή -Ζιεθηξηθνύ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ 
ΣΔ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή  
- Ζιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ 
ηνπ λ. 1346/1983 
ή  
- Ζιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνύ 
Μεραλνηξνληθήο ΗΔΚ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο 
κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
β)  Ηζρύνπζα  επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ ́ θαηεγνξίαο.  
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) γηα όζνπο 
απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηηο πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο 
πνπ 
αθνινπζνύλ). 
δ) Κάξηα Φεθηαθνύ Σαρνγξάθνπ Οδεγνύ, ε νπνία λα είλαη ζε 
ηζρύ θαη ε νπνία εθδίδεηαη από ηε Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο θαη 
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
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Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Α ́ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα 
αλσηέξσ πξνζόληα) 
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο  Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο 
αιινδαπήο . 
β) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ ́ θαηεγνξίαο.  
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) γηα όζνπο 
απαηηείηαη , ζύκθσλα κε ηηο πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο 
πνπ 
αθνινπζνύλ). 
δ)  Κάξηα Φεθηαθνύ Σαρνγξάθνπ Οδεγνύ, ε νπνία λα είλαη 
ζε ηζρύ θαη ε νπνία εθδίδεηαη από ηε Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο 
θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β ́ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα 
αλσηέξσ πξνζόληα) 
α)  Απνιπηήξηνο ηίηινο  ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 
(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ 
έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ 
ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο 
Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο αιινδαπήο  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ 
ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο 
απηνθηλήηνπ . 
β) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' θαηεγνξίαο.  
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) γηα όζνπο 
απαηηείηαη , ζύκθσλα κε ηηο πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο 
πνπ 
αθνινπζνύλ).  
δ)  Κάξηα Φεθηαθνύ Σαρνγξάθνπ Οδεγνύ, ε νπνία λα είλαη 
ζε ηζρύ θαη ε νπνία εθδίδεηαη από ηε Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο 
θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ ́ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα 
αλσηέξσ πξνζόληα) 
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο  ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 
(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ 
έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ 
ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο 
Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο 
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή 
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία  
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο 
νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.  
β) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' θαηεγνξίαο. 
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γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) γηα όζνπο 
απαηηείηαη , ζύκθσλα κε ηηο πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο 
πνπ 
αθνινπζνύλ).  
δ)  Κάξηα Φεθηαθνύ Σαρνγξάθνπ Οδεγνύ, ε νπνία λα είλαη 
ζε ηζρύ θαη ε νπνία εθδίδεηαη από ηε Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο 
θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. 
 
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ (ζύμθυνα με ηην 
απαιηούμενη καηά ηα ανυηέπυ άδεια οδήγηζηρ 
αςηοκινήηος) 
 
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ 
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) απαηηείηαη : 
Δίηε ε θαηνρή  Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ, ην νπνίν λα 
είλαη ζε ηζρύ θαη ην νπνίν εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία 
Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Ν.Α. ζηελ πεξηνρή ηεο 
νπνία βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Δίηε ε 
θαηαρώξεζε επί ηνπ εληύπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ  
θνηλνηηθνύ αξηζκνύ «95» 
δίπια ζε κία ή πεξηζζόηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηώλ ή 
ππνθαηεγνξηώλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη απαηηνύληαη 
από ηελ αλαθνίλσζε. 
 
ΠΡΟΟΥΖ: 
ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο 
ή πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ θαηνρήο ηνπ 
δεηνύκελνπ από ηελ αλαθνίλσζε Πηζηνπνηεηηθνύ 
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) θαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ ιόγνη 
θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέθδνζήο ηεο, γίλεηαη δεθηή 
θαη ε  ΒΔΒΑΗΧΖ ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηεο 
Γηεύζπλζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ νπνία λα 
αλαθέξνληαη: 
• Σν νλνκαηεπώλπκν θαη ην όλνκα παηξόο ηνπ αηηνύληνο ηε 
βεβαίσζε 
• Ο αξηζκόο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηελ νπνία θαηέρεη θαζώο θαη ε 
λέα ηζρύο ηεο (έλαξμε, 
ιήμε) 
• Ζ θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΗ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη 
απαηηείηαη από ηελ αλαθνίλσζε, θαζώο θαη ε ηζρύο ηνπ (έλαξμε - 
ιήμε) θαη λα επηβεβαηώλεηαη όηη ε άδεηα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 
επαλέθδνζήο ηεο, ιόγσ ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο ή 
ππνθαηεγνξίαο ΠΔΗ. Απηνλόεην είλαη όηη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ νπσζδήπνηε ηελ απαηηνύκελε από ηελ 
αλαθνίλσζε άδεηα νδήγεζεο.  

 
 
ΔΠΗΖΜΑΝΖ:  
ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ 
ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο δελ  
Έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηηο εμεηάζεηο 
ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ (ΠΔΗ), 
ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηόο γηα ηε ζέζε ηνπ 
ΟΓΖΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο,  
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απαξαηηήησο  ζρεηηθό έγγξαθν ηεο 
ππεξεζίαο απηήο, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία 
έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ εμ’ αθνξκήο ηεο κε 
ζπγθξόηεζεο ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο. 
Γηα  ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, όηαλ δελ πξνθύπηεη ε 
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εκεξνκελία ηεο αξρηθήο θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε 
απαηηνύκελεο  άδεηαο, αιιά κόλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
άδεηαο ή ηπρόλ πξόζθαηεο ζεώξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη 
λα ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο 
ππεξεζίαο ζπγθνηλσληώλ. 
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο λα 
ρνξεγήζεη ηελ βεβαίσζε απηή, ιόγσ θαηαζηξνθήο ή θζνξάο 
ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί : 
ε πξνζθόκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ 
νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο αδπλακίαο θαζώο θαη ε 
πξνζθόκηζε Τπεύζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 
λ.1599/1986 ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειώλεη ηελ 
αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο 
επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη από ηελ 
πξνθήξπμε. 
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη  
επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο  αιινδαπήο, γηα λα γίλνπλ 
δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο 
ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 
Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη 
αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο 
επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».  
 

 

 

     ΔΕ 

ΔΕ30 ΣΕΥΝΙΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ  
(Τδπαςλικών, για 

ηην απόθπαξη 

Φπεαηίυν, όμβπιυν 

ςδάηυν) θέζη   (1) 

 
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ 
ηνπιάρηζηνλ Α’ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1

εο
 ή άδεηα Αξρηηερλίηε 

πδξαπιηθνύ ηνπ Π.Γ. 112/2012  
β) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΗΔΚ ή Σερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ 
ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ 
ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιώλ 
καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ.1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη 
αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι ν ππνςήθηνο 
ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο 
άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη 
εκπεηξίαο.   
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Α ́ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα 
αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ 
ηνπιάρηζηνλ Α’ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1

εο
 ή άδεηα Αξρηηερλίηε 

πδξαπιηθνύ ηνπ Π.Γ. 112/2012  
β) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο 
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αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο 
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο 
αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο 
αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι ν 
ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ 
έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε 
ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.   
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ  
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα 
αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ 
ηνπιάρηζηνλ Α’ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1

εο
 ή άδεηα Αξρηηερλίηε 

πδξαπιηθνύ ηνπ Π.Γ. 112/2012. 
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ςποσπευηικήρ 
εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο 
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ λ.δ. 
580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ  
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία 
διάπκειαρ ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών, κεηά ηελ 
απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο 
επαγγέικαηνο(*). 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 

 
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ 
ηνπιάρηζηνλ Α’ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1

εο
 ή άδεηα Αξρηηερλίηε 

πδξαπιηθνύ ηνπ Π.Γ. 112/2012  
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ςποσπευηικήρ 
εκπαίδεςζηρ (δειαδή απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ 
ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 
1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο 
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ λ.δ. 
580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ  
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία 
διάπκειαρ ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών, κεηά ηελ 
απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο 
επαγγέικαηνο(*). 
 
(*) ΔΠΗΖΜΑΝΖ: 
Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία 
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ανηικαηέζηηζαν βάζεη ηνπ Π.Γ. 112/2012, εθόζνλ ζηε 
λέα απηή άδεηα δεν αναγπάθεηαι η απσική άδεια και η  
ημεποσπονολογία κηήζηρ αςηήρ, νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο 
ππεξεζίαο από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα αλσηέξσ 
ζηνηρεία. 
Ζ εν λόγυ βεβαίυζη απαιηείηαι, πποκειμένος να 
πποζμεηπηθεί ηο βαθμολογούμενο κπιηήπιο ηηρ 
εμπειπίαρ. 
 

     ΔΕ 

ΔΕ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ, 

θέζη μια (1) 

 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  

 

1.Άδεια αζκήζευρ επαγγέλμαηορ μησανοηεσνίηη 

αςηοκινήηυν ή Βεβαίυζη οπθήρ αναγγελίαρ έναπξηρ 

άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ηεσνίηη αςηοκινήηυν ειδικόηηηαρ 

Μησανοηεσνίηη (ν.3919 και 3982/2011). 

2.Ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ ηίηλορ ΙΔΚ ή Σεσνικού 

Δπαγγελμαηικού Δκπαιδεςηηπίος Α’ ή Β’ κύκλος ζποςδών 

ή Δνιαίος Πολςκλαδικού Λςκείος ή Σεσνικού 

Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή Σεσνικών Δπαγγελμαηικών 

σολών δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ή σολών 

Μαθηηείαρ ηος Ο.Α.Δ.Γ. ηος ν. 1346/1983 ή άλλορ 

ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολικών μονάδυν ηηρ ημεδαπήρ ή 

αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ, ο οποίορ οδηγεί 

ζηην απαιηούμενη άδεια 

άζκηζηρ επαγγέλμαηορ. Γίνεηαι επίζηρ δεκηόρ 

οποιοζδήποηε ηίηλορ ΙΔΚ ή δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ 

ή άλλορ ιζόηιμορ και ανηίζηοισορ ηίηλορ ζσολικών 

μονάδυν ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ςπό ηην 

πποϋπόθεζη 

όηι ο ςποτήθιορ ςποβάλλει βεβαίυζη ηηρ απμόδιαρ για 

ηην έκδοζη ηηρ άδειαρ ςπηπεζίαρ, όηι η 

απαιηούμενη άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ σοπηγήθηκε 

βάζει ηος ζςγκεκπιμένος ηίηλος 

είηε αςηοηελώρ είηε με ζςνςπολογιζμό και εμπειπίαρ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

 

(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα 

ανυηέπυ πποζόνηα)  

1.Άδεια αζκήζευρ επαγγέλμαηορ μησανοηεσνίηη 

αςηοκινήηυν ή Βεβαίυζη οπθήρ αναγγελίαρ έναπξηρ 

άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ηεσνίηη αςηοκινήηυν ειδικόηηηαρ 

Μησανοηεσνίηη (ν.3919 και 3982/2011). 

2. Ομώνςμο ή ανηίζηοισο απολςηήπιο ηίηλο 

αναγνυπιζμένηρ καηώηεπηρ ηεσνικήρ ζσολήρ 

ηηρ ημεδαπήρ ή ιζόηιμο και ανηίζηοισο ηίηλο ζσολήρ ηηρ 

αλλοδαπήρ ο οποίορ οδηγεί ζηην 

απαιηούμενη άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ. Γίνεηαι επίζηρ 

δεκηόρ οποιοζδήποηε ηίηλορ αναγνυπιζμένηρ καηώηεπηρ 

ηεσνικήρ ζσολήρ ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ςπό ηην 

πποϋπόθεζη όηι ο ςποτήθιορ ςποβάλλει βεβαίυζη ηηρ 

απμόδιαρ για ηην έκδοζη ηηρ άδειαρ ςπηπεζίαρ, όηι η 

απαιηούμενη άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ σοπηγήθηκε 

βάζει 

ηος ζςγκεκπιμένος ηίηλος είηε αςηοηελώρ είηε με 

ζςνςπολογιζμό και εμπειπίαρ.                                                  
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ΠΡΟΟΝΣΑ B ' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

 

(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα 

ανυηέπυ πποζόνηα)                                                                                                                                                                   

1.Άδεια αζκήζευρ επαγγέλμαηορ μησανοηεσνίηη 

αςηοκινήηυν ή Βεβαίυζη οπθήρ αναγγελίαρ έναπξηρ 

άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ηεσνίηη αςηοκινήηυν ειδικόηηηαρ 

Μησανοηεσνίηη (ν.3919 και 3982/2011). 

2. Απολςηήπιο ηίηλο Τποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ (δηλ. 

απολςηήπιο ηπιηαξίος Γςμναζίος ή απολςηήπιο Γημοηικού 

ζσολείος (για ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι 

και ηο1980) ή ιζοδύναμο απολςηήπιο ηίηλο καηώηεπηρ 

ηεσνικήρ ζσολήρ ηος Ν.Γ.580/1970 ή απολςηήπιο ηίηλο 

επγαζηηπίυν ειδικήρ επαγγελμαηικήρ εκπαίδεςζηρ και 

καηάπηιζηρ, ηος άπθ. 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ 

ή άλλο ιζόηιμο ηίηλο ηηρ αλλοδαπήρ και ανηίζηοιση 

εμπειπία ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών, μεηά ηην απόκηηζη 

ηηρ άδειαρ άζκηζηρ επαγγέλμαηορ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

 

Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηην 

ανυηέπυ εμπειπία, επιηπέπεηαι η κάλςτή ηοςρ με 

ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών, μεηά ηην 

απόκηηζη ηηρ άδειαρ άζκηζηρ επαγγέλμαηορ και ηα 

ηςπικά πποζόνηα ηηρ Β ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ, όπυρ αςηά 

αναθέπονηαι ανυηέπυ. 

    ΔΕ 

 

ΔΕ24 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ, 

Θέζη μια (1) 

 

 

 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

 

α) Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ εγκαηαζηάηη ή 

ζςνηηπηηή Ηλεκηπολόγος Α’ ειδικόηηηαρ οποιαζδήποηε 

καηηγοπίαρ ή Δγκαηαζηάηη ηλεκηπολόγος 1ηρ ομάδαρ 

οποιαζδήποηε ειδικόηηηαρ ηος π.δ 108/2013 ή 

Δγκαηαζηάηη ηλεκηπολόγος Φυηοβόλυν υλήνυν και 

Δπιγπαθών Γ ́ Διδικόηηηαρ. β)Ο ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ 

ηίηλορ ΙΔΚ ή Σεσνικού Δπαγγελμαηικού Δκπαιδεςηηπίος Α' 

ή Β' κύκλος ζποςδών ή Δνιαίος Πολςκλαδικού Λςκείος ή 

Σεσνικού  Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή Σεσνικών 

Δπαγγελμαηικών σολών δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ή 

ζσολών μαθηηείαρ ηος ΟΑΔΓ ηος Ν. 1346/1983 ή άλλορ 

ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολικών μονάδυν ηηρ ημεδαπήρ ή 

αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ. Γίνεηαι επίζηρ 

δεκηόρ οποιοζδήποηε ηίηλορ ΙΔΚ ή δεςηεποβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ ή άλλορ ιζόηιμορ και ανηίζηοισορ ηίηλορ 

ζσολικών μονάδυν ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ςπό ηην 

πποϋπόθεζη όηι ο ςποτήθιορ ςποβάλλει βεβαίυζη ηηρ 

απμόδιαρ για ηην έκδοζη ηηρ άδειαρ ςπηπεζίαρ, όηι η 

ανυηέπυ άδεια σοπηγήθηκε βάζει ηος ζςγκεκπιμένος 

ηίηλος είηε αςηοηελώρ είηε με ζςνςπολογιζμό και 

εμπειπίαρ.                                                                                    

 

 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

 

 (Δθόζον η θέζη δεν καλςθθεί από ςποτήθιο με ηα 

ανυηέπυ πποζόνηα) 
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α) Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ εγκαηαζηάηη ή 

ζςνηηπηηή Ηλεκηπολόγος Α’ ειδικόηηηαρ οποιαζδήποηε 

καηηγοπίαρ ή Δγκαηαζηάηη ηλεκηπολόγος 1ηρ ομάδαρ 

οποιαζδήποηε ειδικόηηηαρ ηος π.δ 108/2013  ή 

Δγκαηαζηάηη ηλεκηπολόγος Φυηοβόλυν υλήνυν και 

Δπιγπαθών Γ ́ Διδικόηηηαρ. 

β)  Ο ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ, απολςηήπιορ ηίηλορ 

αναγνυπιζμένηρ καηώηεπηρ ηεσνικήρ ζσολήρ ηηρ 

ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ και ανηίζηοισορ ηίηλορ ζσολήρ ηηρ 

αλλοδαπήρ. 

Γίνεηαι επίζηρ δεκηόρ οποιοζδήποηε ηίηλορ 

αναγνυπιζμένηρ καηώηεπηρ ηεσνικήρ ζσολήρ ηηρ 

ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι ο 

ςποτήθιορ ςποβάλλει βεβαίυζη ηηρ απμόδιαρ για ηην 

έκδοζη ηηρ άδειαρ ςπηπεζίαρ, όηι η ανυηέπυ άδεια 

σοπηγήθηκε βάζει ηος ζςγκεκπιμένος ηίηλος είηε 

αςηοηελώρ είηε με ζςνςπολογιζμό και εμπειπίαρ.                                                                                                                         

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

 

(Δθόζον η θέζη δεν καλςθθεί από ςποτήθιο με ηα 

ανυηέπυ πποζόνηα) 

α) Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ εγκαηαζηάηη ή 

ζςνηηπηηή Ηλεκηπολόγος Α’ ειδικόηηηαρ οποιαζδήποηε 

καηηγοπίαρ ή  Δγκαηαζηάηη ηλεκηπολόγος 1ηρ ομάδαρ 

οποιαζδήποηε ειδικόηηηαρ ηος π.δ 108/2013  ή 

Δγκαηαζηάηη ηλεκηπολόγος Φυηοβόλυν υλήνυν και 

Δπιγπαθών Γ ́ Διδικόηηηαρ. 

β) Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον ςποσπευηικήρ 

εκπαίδεςζηρ (απολςηήπιο ηπιηαξίος γςμναζίος ή για 

ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 

απολςηήπιο δημοηικού ζσολείος) ή ιζοδύναμορ 

απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ Σεσνικήρ σολήρ ηος Ν.Γ. 

580/1970 ή απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ 

Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ ηος άπθπος 

1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ 

ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ και ανηίζηοιση εμπειπία 

ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών, μεηά ηην απόκηηζη ηηρ 

παπαπάνυ άδειαρ.                                                                                                                                    

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

 

(Δθόζον η θέζη δεν καλςθθεί από ςποτήθιο  με ηα 

ανυηέπυ πποζόνηα) 

α) Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ εγκαηαζηάηη ή 

ζςνηηπηηή Ηλεκηπολόγος Α’ ειδικόηηηαρ οποιαζδήποηε 

καηηγοπίαρ ή  Δγκαηαζηάηη ηλεκηπολόγος 1ηρ ομάδαρ 

οποιαζδήποηε ειδικόηηηαρ ηος π.δ 108/2013  ή 

Δγκαηαζηάηη ηλεκηπολόγος Φυηοβόλυν υλήνυν και 

Δπιγπαθών Γ ́ Διδικόηηηαρ. 

β) Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον ςποσπευηικήρ 

εκπαίδεςζηρ (απολςηήπιο ηπιηαξίος γςμναζίος ή για 

ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 

απολςηήπιο δημοηικού ζσολείος) ή ιζοδύναμορ 

απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ Σεσνικήρ σολήρ ηος Ν.Γ. 

απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ 

Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ ηος άπθπος 1 ηος Ν. 

2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ 

αλλοδαπήρ και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον έξι (6) 
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μηνών, μεηά ηην απόκηηζη ηηρ παπαπάνυ άδειαρ. 

     ΔΕ 

ΔΕ28 ΥΕΙΡΙΣΩΝ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

ΕΡΓΟΤ, 

Θέζη μια (1) 

 

 

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ  

 

α)Άδεια μησανοδηγού – σειπιζηή μησανημάηυν εκηέλεζηρ 

ηεσνικών έπγυν ομάδαρ Β’ ηάξηρ Γ' ή Γ’ ή Β' ή Α' ή άδεια 

σειπιζηή μησανημάηυν έπγος (Μ.Δ) ανηίζηοισηρ ομάδαρ 

και ειδικόηηηαρ βάζει ηος Π.Γ 113/12,β) Άδεια οδήγηζηρ 

αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή επαγγελμαηική, γ) Ο 

ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ ηίηλορ ΙΔΚ ή Σεσνικού 

Δπαγγελμαηικού Δκπαιδεςηηπίος Α ́ ή Β' κύκλος ζποςδών 

ή Δνιαίος Πολςκλαδικού Λςκείος ή Σεσνικού 

Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή Σεσνικών Δπαγγελμαηικών 

σολών Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ή σολών 

Μαθηηείαρ ηος ΟΑΔΓ ηος Ν.1346/83 ή άλλορ ιζόηιμορ 

ηίηλορ ζσολικών μονάδυν ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, 

ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ. Γίνεηαι επίζηρ δεκηόρ 

οποιοζδήποηε ηίηλορ ΙΔΚ ή δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ 

ή άλλορ ιζόηιμορ και ανηίζηοισορ ηίηλορ ζσολικών 

μονάδυν ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ ςπό ηην 

πποϋπόθεζη όηι ο ςποτήθιορ ςποβάλει βεβαίυζη ηηρ 

απμόδιαρ για ηην έκδοζη ηηρ άδειαρ 

ςπηπεζίαρ, όηι η ανυηέπυ άδεια μησανοδηγού -σειπιζηή 

σοπηγήθηκε βάζει ηος ζςγκεκπιμένος ηίηλος είηε 

αςηοηελώρ είηε με ζςνςπολογιζμό και εμπειπίαρ.                                                                                            

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

 

(Δθόζον η θέζη δεν καλςθθεί από ςποτήθιο με ηα 

ανυηέπυ πποζόνηα) 

α) Άδεια μησανοδηγού-σειπιζηή μησανημάηυν εκηέλεζηρ 

ηεσνικών έπγυν ομάδαρ Β’ ηάξηρ Γ' ή Γ’ ή Β' ή Α' ή άδεια 

σειπιζηή μησανημάηυν έπγος (Μ.Δ) ανηίζηοισηρ ομάδαρ 

και ειδικόηηηαρ βάζει ηος Π.Γ 113/12,  

β)Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή 

επαγγελμαηική, γ)Ο ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ, 

απολςηήπιορ ηίηλορ αναγνυπιζμένηρ καηώηεπηρ ηεσνικήρ 

ζσολήρ ηηρ ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ και ανηίζηοισορ ηίηλορ 

ζσολήρ ηηρ αλλοδαπήρ. Γίνεηαι επίζηρ δεκηόρ 

οποιοζδήποηε ηίηλορ αναγνυπιζμένηρ καηώηεπηρ 

ηεσνικήρ ζσολήρ ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ςπό ηην 

πποϋπόθεζη όηι ο ςποτήθιορ ςποβάλει βεβαίυζη ηηρ 

απμόδιαρ για ηην έκδοζη ηηρ άδειαρ ςπηπεζίαρ, όηι η 

ανυηέπυ άδεια μησανοδηγού- σειπιζηή σοπηγήθηκε βάζει 

ηος ζςγκεκπιμένος ηίηλος είηε αςηοηελώρ είηε με 

ζςνςπολογιζμό και εμπειπίαρ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

 

(Δθόζον η θέζη δεν καλςθθεί από ςποτήθιο με ηα 

ανυηέπυ πποζόνηα) 

α)Άδεια μησανοδηγού-σειπιζηή μησανημάηυν εκηέλεζηρ 

ηεσνικών έπγυν ομάδαρ  Β’ ηάξηρ Γ' ή Γ’ ή Β' ή Α' ή άδεια 

σειπιζηή μησανημάηυν έπγος (Μ.Δ) ανηίζηοισηρ ομάδαρ 

και ειδικόηηηαρ βάζει ηος Π.Γ 113/12, 

β)Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή 

επαγγελμαηική, 

γ)Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον Τποσπευηικήρ 

Δκπαίδεςζηρ (δηλ. απολςηήπιο ηπιηαξίος γςμναζίος ή για 
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ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 

απολςηήπιο Γημοηικού σολείος), ή ιζοδύναμορ 

απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ Σεσνικήρ σολήρ ηος Ν.Γ. 

580/1970 ή απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ 

Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ, ηος 

άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ 

ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ και ανηίζηοιση εμπειπία 

ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών, μεηά ηην απόκηηζη ηηρ 

παπαπάνυ άδειαρ μησανοδηγού - σειπιζηή. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

 

(Δθόζον η θέζη δεν καλςθθεί από ςποτήθιο με ηα 

ανυηέπυ πποζόνηα) 

α)Άδεια μησανοδηγού-σειπιζηή μησανημάηυν εκηέλεζηρ 

ηεσνικών έπγυν ομάδαρ  Β’ ηάξηρ Γ' ή Γ’ ή Β' ή Α' ή άδεια 

σειπιζηή μησανημάηυν έπγος (Μ.Δ) ανηίζηοισηρ ομάδαρ 

και ειδικόηηηαρ βάζει ηος Π.Γ 113/12, 

β)Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή 

επαγγελμαηική, 

γ)Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον Τποσπευηικήρ 

Δκπαίδεςζηρ (δηλ. απολςηήπιο ηπιηαξίος γςμναζίος ή για 

ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 

απολςηήπιο Γημοηικού σολείος), ή ιζοδύναμορ 

απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ Σεσνικήρ σολήρ ηος Ν.Γ. 

580/1970 ή απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ 

Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ, ηος 

άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ 

ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ και ανηίζηοιση εμπειπία 

ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών, μεηά ηην απόκηηζη ηηρ 

παπαπάνυ άδειαρ μησανοδηγού-σειπιζηή.                                                                                   

    ΔΕ 

ΔΕ3 

ΣΗΛΕΦΩΝΗΣΩΝ 

(ΑΜΕΑ) 

Θέζη μια (1) 

 

 Πηπρίν ζρνιώλ εθπαίδεπζεο ηπθιώλ ηειεθσλεηώλ πνπ 
επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξόλνηαο 

 
 θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ζέζεσλ από 
ππνςήθηνπο κε ην αλσηέξσ πξνζόλ γίλνληαη δεθηνί νη εμήο ηίηινη 
ζπνπδώλ :  
 

 Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΗΔΚ, νπνηαζδήπνηε 
εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα Υξεκαηνπηζησηηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ 
Τπεξεζηώλ (πξώελ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο) 

 

 Πηπρίν Β΄ θύθινπ πνπδώλ ΣΔΔ, αλεμάξηεηα από εηδηθόηεηα, 
ή πηπρίν Α΄  θύθινπ πνπδώλ ΣΔΔ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο 
ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο 

 
 

 Απνιπηήξηνο ηίηινο : 
 
1) Δληαίνπ Λπθείνπ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ, θιάδσλ: 
α)Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ-Γξακκαηέσλ 
β) Οηθνλνκίαο 
γ) Βηβιηνζεθνλνκίαο ή 

 
2) Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ησλ ηκεκάησλ : 
α) Ξελνδνρεηαθώλ Δπηρεηξήζεσλ, 
β) Τπαιιήισλ Δπηρεηξήζεσλ Μεηαθνξώλ 
γ) Τπαιιήισλ Λνγηζηεξίνπ, 
δ) Τπαιιήισλ Γηνίθεζεο, 
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ε) Δκπνξηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή   
 
3) Λπθείνπ Γεληθήο Καηεύζπλζεο 
 
4) ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

      ΤΕ 

Τ.Δ ΦΤΛΑΚΧΝ 

(απ. κενών θέζευν 

01 ) 

 

 
Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα  (άξζξν 5 παξ. 2  
Σνπ  Ν. 2527/1997. 
 

Τ.Δ ΓΔΝΙΚΧΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ 

(απ. κενών θέζευν 

01 ) 

Τ.Δ16 ΔΡΓΑΣΧΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

( απ. κενών θέζευν 

03 ) 

Τ.Δ16 ΔΡΓΑΣΧΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ         

(Ι.Γ.Α.Υ) (απ. κενών 

θέζευν 01) 

 

                                                                     
                                                                  
                                            

ε) ηην με απιθ. ππυη. 392/20-01-2017 βεβαίυζη ηηρ Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ ηνπ Γήκνπ 
Μπθόλνπ κε ζέκα: «Βεβαίσζε εγγξαθήο πηζηώζεσλ ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ 
Μπθόλνπ έηνπο 2017 θαη εθεμήο», πνπ αθνξά ζηε κηζζνδνζία ηνπ αηηνύκελνπ σο άλσ 
πξνζσπηθνύ. 

 
                                         

Μεηά από ηα πην πάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ, 
θαζώο θαη: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 

 Σηο ππ’ αξηζ. 9/16-03-2016 θαη 25/16-12-2016 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

 Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ (ΦΔΚ 296/Β΄/1999 & 1945/Β΄/2003, 1532/Β΄/2008 
&2403/Β΄/2009 & 512/Β΄/2012 & 1950/Β΄/2012)  

 Σα όζα εηπώζεθαλ θαη θαηαγξαθήθαλ ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηνπ Γ.. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ καηά πλειοτηθία, 
 
 
 

Α.          Δγκπίνει ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ πιήξσζεο ησλ 
θάησζη ζέζεσλ θαη κε ηελ αθόινπζε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ 
αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ππεξεζηώλ ΟΣΑ θαη ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ θιάδνπ 
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ΓΔ Σειεθσλεηώλ ρσξίο ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκό 
Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ: 

 
 
 

Α/Α  ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ  
ΑΣΟΜΧΝ  

 1 ΓΔ24 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 1 

 2 ΓΔ28 ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ 5. 1 
 

 3 ΓΔ30 ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΓΔΝΗΚΑ   1 
 

 4 ΓΔ29 ΟΓΖΓΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 6. 2 
 

 5  ΓΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 1 

 6 ΤΔ16 ΦΤΛΑΚΧΝ 7. 1 
 

 7 ΤΔ ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 1 

 8 ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 8. 3 
 

 9 ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (Η.Γ.Α.Υ) 1 

10  ΓΔ3 ΣΖΛΔΦΧΝΖΣΧΝ (ΑΜΔΑ)- ρσξίο ζεηξά 
πξνηεξαηόηεηαο 

1 

 

 
 
 
Β.      Ζ κάλςτη ηυν παπαπάνυ θέζευν θα γίνει ζύκθσλα κε ηα ηππηθά πξνζόληα πνπ 
πξνθύπηνπλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο. 
 
 
 
Γ.         Δξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Γήκαξρν Μπθόλνπ γηα ηηο δηθέο ηνπ λόκηκεο ελέξγεηεο. 
 
 
Μεηνςήθεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο παξάηαμεο «Μύθνλνο Δπόκελε Μέξα» θ.θ. Α. 
Κνπζαζαλάο, Π. Ρνύζζνο, Κ. ακςνύλε θαη Ζ. Αηγηλήηεο γηαηί δελ ζπκθσλνύλ κε ηελ 
πξόζιεςε ησλ ηεζζάξσλ εξγαηώλ θαζαξηόηεηαο γηα ην ιόγν όηη δελ γίλεηαη ζσζηή δηαρείξηζε 
ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο. 
 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 11/2016. 
Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                   Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ                               ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΖ 
 
                   

ΣΑ ΜΔΛΖ 
ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ 
ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ 
ΠΑΠΟΤΣΑ  ΓΑΜΗΑΝΟ 
ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΖ 
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ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ 
ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ 
ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ 
ΑΗΓΗΝΖΣΖ ΖΛΗΑ 
ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ 
ΝΑΕΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

 
 
 
 
 

Αθξηβέο αληίγξαθν 
Μύθνλνο, 24/01/2017 
Ο ΓΖΜΑΡΥΔΤΧΝ 
 
 

            ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΝΓ. ΓΚΔΛΟ 
            ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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